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VOORWOORD 

Beste KSA’ertjes en ouders 

Bijna, héél bijna, vertrek jij – voor de zoveelste of de eerste 
keer – met de leukste KSA van het land, op kamp. Naar dat 
moment hebben jullie en de leiding uiteraard al heel het jaar 
uitgekeken en dus zullen wij er alles aan doen om dit een 
mooie afsluiter te maken van wat we kunnen noemen; een 
prachtig jaar! 
 
 

Voor onze allerkleinsten die een éérste keer zouden meegaan en 
hier dus nog niet mee vertrouwd zijn, leggen we graag nog eens 
de basisprincipes uit in enkele kernwoorden: spelen, ravotten, 
zwemmen, knutselen, plezier, samenwerken, wandelen, lekker 
en veel eten,… En als finale afsluiter van dit alles volgt er een 
spetterend kampvuur, waarbij de vele prachtige herinneringen in 
vlammen opgaan om voor eeuwig meegedragen te worden. 

Onze leiding heeft het onderste uit de kan gehaald om een eerste 

klas kamplocatie te voorzien. Dit jaar is het Marcourt geworden. 

Dit jaar is er, zoals elk jaar, een kampthema. Dit jaar is het 

kampthema ‘indianen’ geworden. In Marcourt zullen wij dan ook onze tipi’s opzetten en onze 

weide omtoveren tot een echt indianendorp  

We hopen dan ook dat jullie allen talrijk verschijnen op ons indianenkamp zodat we er allen 

samen weer een spetterende belevenis en een mooie herinnering van kunnen maken. Tot dan, 

tot 15 juli ! 

Groetjes 

De Leiding 
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KAMPADRES 

 

10 dagen lang zullen ouders en kind gescheiden leven. Hoewel dit voor de meeste ouders 

een ondraaglijke gedachte zal zijn, zullen onze gasten er helaas niets van merken. Zij zullen 

het echter véél te druk hebben met allerhande leuke spelletjes te spelen. Maar uiteraard 

krijgen zij wel graag eens een berichtje van het thuisfront. Zij het een kaartje van op reis, 

een lange liefdesbrief van het liefje of een foto van het gezinnetje, … Daarom kan iedereen 

onze velden aanschrijven op volgend adres: 

 

 

 

 

       MR Paquay Edy  

       Tav KSA HERDERSEM 

       Stam (BAN) + NAAM gast 

       Rue des Martyrs 19 

       6987 MARCOURT 

 

!! ENKEL IN GEVAL VAN UITERSTE NOOD !! 

KAN U TERECHT OP HET VOLGENDE NOODNUMMER 

0478/06.41.91 

(Hoofdleider Wouter ofte ‘Stromend Wouter’) 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

 VERTREK 

Onze indianenmobiel zal de jongste indianen (JHN, KN, TJKN en JKN) oppikken bij 

het vertrek in ons indianendorp (jeugdhuis) op dinsdag 15 juli 2014. Met het oog op een 

tijdig vertrek, vragen we jullie om 10h00 STIPT klaar te staan aan het JH. De eerste 

groep roodhuiden (SN) zal al op zondag 13/07 op zijn stalen ros zitten richting kamp 

(verdere info volgt). 

 BEZOEKDAG 

Zoals elk jaar is er de gelegenheid een kijkje te komen nemen op ons kamp en jullie 

oogappeltjes te bezoeken. De bezoekdag zal plaats vinden op zondag 20 juli 2014. Dit 

van 14h00 (niet vroeger) tot 19h00 (niet later). 

 TERUGKOMST 

Onze bus zal jullie oogappeltjes terugvoeren naar ons hoofdkwartier op donderdag 24 

juli 2014. Het uur van aankomst schatten we tussen 15h30 en 16h30 (afhankelijk van 

weer en verkeer) 

 UNIFORM 

Zoals het een echte indiaan, maar ook een echte KSA’er beaamt, zullen jullie in volledig 

uitgedost uniform (hemd en sjaaltje) op het vertrek verschijnen. Dit uniform is hoogst 

nodig voor het vertrek, terugkomst en alle openingen op kamp. [Sjaaltje is uiterst 

belangrijk voor de verzekering]. Indien je indiaan zijn hemd naar de kleine kant begint 

te worden of het sjaaltje lijkt net nu verloren te zijn, dan kan je dit nog steeds voor kamp 

vervangen. Daarvoor neem je contact op met de uniformenmeester opperhoofd 

Robototo(Robbe Brisard – 0493/11.84.33) 

 KAMPPRIJS 

Voor 10 dagen eten, verzekering, slaapplaats, opperbest plezier en een mooie tijd betaalt 

u slechts € 140! Voor een tweede kind betaalt u slechts € 130. Verdere groeps- en of 

“grote gezinnen” kortingen zijn er niet! Voor de aanhangers van de elektronische 
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revolutie is er ook de mogelijkheid te betalen via bankoverschrijving (vóór 08/07), dit 

op volgend KSA rekeningnummer: 068-0852210-92 met vermelding van 

VOORNAAM, NAAM, BAN, KAMP 2014. 

 MEDISCHE FICHE 

Bij het inschrijven zal de leiding de medische fiche met jullie overlopen om de fysieke 

gezondheid van de indiaan  te bepalen. Kromme rug, platvoeten en kortademigheid zijn 

geen gegronde verzuimredenen. Voorzie dus allen 2 recente ziekenfondsklevertjes om 

bij dit formulier te voegen. Deze medische attesten zullen dan in de koffer van onze 

medicijnman, Septeetonka alias Sep Roggeman, worden opgeslagen. 

Zeer Belangrijk: indien u kind medicatie dient in te nemen tijdens kamp, dan laat je dit 

weten aan de desbetreffende leiding. Je stopt alle medicatie (voorzien van bijsluiter) in 

een genaammerkt zakje en je geeft dit mee bij het vertrek (of je dropt dit in de valies). In 

dat zakje stop je ook een briefje met daarop WAT WANNEER en HOE dient ingenomen 

te worden. 

 SIS-KAART 

Deze steek je in het rechterborstzakje van het KSA-hemd zodat we deze tijdens het 

vertrek makkelijk kunnen ophalen en verzamelen. Deze worden gedurende het hele 

kamp gestockeerd in de medische archieven van onze medicijnman. 

 ZAKGELD 

De kampprijs dekt alle kosten die het kamp met zich meebrengt zoals eten, verzekering, 

…. Toch vragen we jullie nog wat extra zakgeld mee te geven voor de aankoop van 

kaartjes en postzegels en frisdranken tijdens de platte rust. Vraag aan de leiding van je 

gast-indiaan wat het gepaste bedrag is om mee te geven. De oudste stammen KN, JHN 

en SN beheren zelf hun privé. Voor de jongste stammen, JKN en TKJN, vragen we jullie 

om dit in genaammerkte portefeuilles mee te geven in de valies. De desbetreffende 

(ban)leider van de stam zal dit voor hen bijhouden en beheren om geen exorbitante 

uitgaven te doen of geen geld te verliezen.
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 TERUGBETALING EN ATTESTEN 

Indien u van uw werkgever, ziekenfonds of andere terugbetaling kan verkrijgen voor het 

kamp dan kan u steeds deze formulieren meegeven aan de banleiding die deze met het 

KSA-zegel laat afstempelen. Voor wie geen modelformulier ontvangt, hebben wij zelf 

geldige standaardformulieren. 

 PRAKTISCHE ZAKEN 
 

 Zorgen voor het milieu is zorgen voor jezelf: Zorg er AUB voor dat alle 

spullen zijn genaammerkt (kledij, handdoeken, washandjes, eetgerei, 

persoonlijke spullen, … ). Zodoende is onze “afvalberg” op het einde van het 

kamp weer wat gereduceerd. Elk jaar zitten we met gigantische hoeveelheden 

aan kleding en eetgerei die wezenloos zijn achter gebleven. 

 Gepakt en gezakt: onder het motto ‘beter te veel dan te weinig’ geef je best 

genoeg kleding mee. Voorzie daarbij ook kledij voor elk weertype. Om het 

jullie alvast wat te vergemakkelijken hebben we hier al trachten rekening mee 

te houden in onze checklist die jullie verderop terugvinden. 

 Een gewaarschuwd man is er 2 waard: als er dingen zijn die de 

desbetreffende leiding zeker moet weten alvorens op kamp te vertrekken, 

aarzel dan niet om de leiding daarop aan te spreken. Ook andersom, zit je nog 

met prangende vragen die je nachtrust ernstig inperken, stel ze dan gerust! 

Algemene vragen kunnen aan het opperhoofd gesteld worden. Om deze wat 

te sparen, stel je vragen m.b.t. gastjes dan weer aan de banleiding. Uiteraard 

is ook andere leiding steeds aanspreekbaar! 

 Goed begonnen is half gewonnen: voor de kleinste onder jullie (5e stam) kan 

het handig zijn om dagpakketjes klaar te steken in de valies. Dan steek je alles 

wat zoonlief op een dag nodig heeft in een gesloten plastic zakje: ondergoed, 

kousen, onderlijfje, short, t-shirt,… In geval van veranderende 

weersomstandigheden kan de leiding dan in de valies bij de algemene 

artikelen op zoek gaan naar een lange broek en/of pull. 

Om een hele resem aan wasgoed te beperken in het bagageruim van de bus, 

raden we aan om met bezoekdag reeds het vuile wasgoed van zoonlief mee 

te nemen naar huis! Dat spaart voor iedereen last uit (wij zitten er niet mee 
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verveeld en de berg was na kamp is reeds voor de helft gereduceerd). Het is 

best handig dan wel wat nieuwe kledij mee te brengen voor zoonlief om de 

rest van het kamp door te brengen (afhankelijk van wat nog niet benut is aan 

kledij). 

Ook een aanrader is de adressen voor kaartjes en/of brieven reeds op etiketten 

te schrijven en zo in de valies van zoonlief te deponeren. We verkopen ksa-

kaartjes om op te sturen, maar wie liever een briefje ontvangt kan er goed aan 

doen zoonlief wat briefpapier (en ook een pen/stylo/potlood/…) mee te 

geven. 

 Goede afspraken maken goede vrienden: indien je graag enkele boeken/strips 

meeneemt op kamp, dan mag dat! Uiteraard geen buslading boeken, maar een 

beperkt aantal. Zorg er echter voor dat deze duidelijk genaammerkt zijn zodat 

er naderhand geen discussie kan ontstaan over de eigendom en het uitlenen 

ervan op kamp. 

 

 KOKS 

 

Uiteraard zullen jullie 10 dagen lang het lekkerste der eten kunnen naar binnen 

spelen! Om dit te garanderen zal de crème de la crème instaan voor intens genot van 

jullie magen. Deze zeer gegeerde en volprezen keukensterren zijn: 

  

 David Kinoo 

 Wim Roelandt 

 Niki Moens 

 Karel Roggeman 

 Tim Roggeman 

 Dries Vlieghe  
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Kampbrieven stammen 
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Ugh Jongknapen! 

Wij zijn Liwany, Heskovizenako en Viho en hebben jullie hulp nodig! Luister 
maar naar het volgende verhaal: 

Het begon allemaal enkele dagen geleden, toen we de gemene cowboy Buffalo Bril 
konden vatten na een jarenlange achtervolging. We sloten hem veilig op in onze 
zelf gesjorde gevangenis, maar een ramp is geschied! Hij heeft al onze mede 
indianen bewusteloos geslagen en is er vandoor met onze meest dierbare schat: 
onze magische Totems! Zonder deze totems kunnen we nooit de rest van onze 
indianenstam genezen… 

Gelukkig was Liwany de Spoorzoeker niet te zwaar gewond, en heeft hij de 
sporen van het paard van Buffalo Bril kunnen volgen tot aan zijn vermoedelijke 
schuilplaats: een verlaten ranch ver van alle bewoning, in een woestijn beter 
bekend onder de naam ‘Marcourt’. De ranch is echter zeer goed beveiligd, met de 
nieuwste houten hekkens en deuren! Zelfs de ramen zijn van pijlbestendig glas! 
Hoe graag we ook zouden willen, met ons drieën kunnen we Buffalo Bril nooit 
overmeesteren en onze Totems terugkrijgen… Daarom vragen we aan jullie om 
ons te helpen onze Totems te heroveren zodat we onze indianenstam kunnen 
genezen en Buffalo Bril voor eeuwig en altijd opsluiten in een stevig gesjorde 
gevangenis! 

Jij wilt ons toch ook helpen? We zullen ons tien dagen lang begeven in de woestijn 
‘Marcourt’ om ons tot in de puntjes van onze pijlen voor te bereiden, zodat we 
elke dag een stap dichter komen bij het heroveren van onze Totems! Wij rekenen 
op jou! 

Doegh, 

Liwany,    Viho    en Heskovizenako 
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Uch dappere Topjongknapen, 

Wij zijn de opperhoofden van ‘De Gladde Meivissen’, een indianenstam uit 
Amerika. Maar we waren al die Amerikaanse cowboys ewa beu gezien dus 
besloten we om onze wigwams in te pakken en te verhuizen. We namen 
afscheid van de bizons en de uitgestrekte grasvlaktes van onze 
voorvaderen en vertrokken met onze kano’s richting België. Eens we de 
grote plas overgestoken waren, gingen we op zoek naar een nieuw 
leefgebied. Ons oog viel op het prachtige Marcourt. In Marcourt  zijn de 
bossen nog groots, de valleien nog uitgestrekt, de rivieren nog proper en 
de weilanden nog groen. Onze keuze was dus snel gemaakt. Een tijd lang 
leefden we hier in alle rust, de natuurgeesten waren ons gunstig gezind 
en de plaatselijke bevolking liet ons in vrede ons ding doen. Maar enkele 
maanden geleden vestigde zich een andere indianenstam in ons gebied. 
Ze noemen zichzelf ‘ De Weke Tingels’. We hadden meteen ambras met deze 
vijandige stam. Het begon met kleine pesterijen maar op een dag hebben 
ze onze totempaal gestolen. Dit kunnen we uiteraard niet zomaar 
ongestraft laten. Onze stam is echter verzwakt en daarom hebben we jullie 
nodig, moedige Topjongknapen.  Hoor onze noodkreet en rijd met onze 
bus richting Marcourt. Daar zullen we jullie in 10 dagen vol spel, vertier 
en amusement opleiden tot waardige Indianen, zodat jullie ons kunnen 
steunen in onze strijd tegen de Weke Tingels. Wij zorgen voor krachtvoer, 
helende drank en wapens, jullie zorgen ervoor dat we onze totempaal 
terug krijgen! 
Tot dan 

Stockwamawan Onbeschreven Blad  Hakana Toto 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Als je thuis een groot wit laken hebt dat je niet meer nodig hebt, zou je 
dit dan willen meenemen? We zijn namelijk onze bizonhuiden vergeten in 
Amerika 
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Uch uch beste mierenzoekers! 

 

Het is weer zover. Het kamp staat voor de deur. Wij indianen zijn fier dat we jullie 
kunnen opleiden tot echte padzoekers. Het is echter niet zo gemakkelijk om de weg te 
vinden naar onze stam. Wij zitten goed verstopt in de bergen en valleien van Marcourt. 

Gelukkig hebben wij de geheime coördinaten doorgegeven aan onze verkenner 
kbendewegkwijt die jullie komt halen en jullie veilig tot hier zal brengen. Eens 

aangekomen wacht een zware maar leerrijke opleiding zodat jullie ook indianen kunnen 
worden. Het zal echter niet gemakkelijk zijn om te kunnen opklimmen naar hogere 
rangen. Er zal geen weg meer terug zijn naar de bewoonde wereld en jullie geest zal 

vanaf dit moment alles moeten overnemen. Hiervoor zullen jullie in teamverband 
moeten werken en gehoorzaam zijn aan hogere sferen. Om echter vlot in onze 

samenleving te kunnen meedraaien, vragen we jullie om een nieuwe naam te zoeken. 
Een echte indianennaam is noodzakelijk om te overleven in onze stam. Deze naam moet 

iets weergeven over jullie karakter. Deze zware opleiding is alleen weggelegd voor 
sterke jongens die hun grenzen willen verleggen en die tot het uiterste willen gaan. Zo 
zullen jullie 24 uur moeten overleven en stappen in het onbekende. Als jullie het einde 
zullen halen wacht een groot kampvuur rond de totempaal. Wij zien er alvast met heel 

veel plezier naar uit en we hopen jullie ook. 

Uch Uch en tot dan…  

Robototo, Septeetonka en Brianatata 
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Gegroet beste roodhuidjongendehernieuwers, 

Wij opperhoofd Stromend Wouter en sjamaan Bizonkaey 
hebben de geesten van onze voorvaderen geraadpleegd en die 
vertelden ons om terug te keren naar onze �prei(ries)� te 
Marcourt. Dit wij vonden een goede idee. Maar, alleen is 
maar alleen, ook met z�n twee (vraag maar aan Luc 
Steeno). Daarom handen wij het sublieme idee om onze 
jongende hernieuwers mee te vragen op onze 10-daagse 

tocht over de eeuwige jachtvelden in Marcourt. 

Er valt van alles te beleven, strijdbijlen worden begraven, 
cowboys worden verjaagd en bizons worden gegeten, hoewel 
deze bizons gevangen en bereid worden door onze excellente 
kokende medekrijgers. Gelukkig maar, want wij zullen het veel 
te druk hebben met achter de lokale, kajakkende cavaleristen 

en wandelende wandelaars, die de rustplaats van onze 
voorouders verstoren, te jagen. 

Als jij wilt verdienen een pluim op jouw rode kop, sta dan 
klaar met je gepakte valies om 10u aan het jeugdhuis in 
Herdersem. Als jij niet wilt verdienen een pluim op uw kop, 
sta dan alsnog klaar aan het jeugdhuis om 10u. Vanaf het 
jeugdhuis zal een blikken hengst met wielen ons brengen tot 

aan de grenzen van onze jachtvelden. 

Gezien wij �brave� indianen zijn, nemen wij niet mee onze 
vredespijp. Wij leven sowieso in vrede met elkaar. Ook de 
draadloze tamtam laten wij thuis, wie zijn geest wil laten 
overgaan naar het thuisfront kan dit doen via een telegram 
of via rooksignalen (als broeder wind in de juiste richting 

blaast kan het nog werken ook). 

Groetende groeten van 



  KSA HERDERSEM 

13 

 

Stromend Wouter  &   Bizonkaey 

 

Ugh (minder)waardige Mukki-indiaantjes! 

Het wordt tijd dat jullie, als oudste der Mukkis (kinders) uit onze oersterke stam der 
indianen, uitgroeien tot een waardige indiaan! Daarom dat ons opperhoofd 'Stromend 
Wouter' jullie enkele dagen vroeger verwacht op ons terrein te Marcourt... Als jullie 
hierin slagen zullen jullie enkele pluimkes meer krijgen op uw kopke! Hiervoor zullen jullie 
wel met een stalen ros enkele zware beklimmingen moeten trotseren die niet te 
onderschatten zijn. Om toch niet helemaal verloren te zijn, zullen 'Straffe Mentos' en 
'Straffe Notjes' jullie begeleiden over dit zware parcours dat voor hun een makkie is... 

Jullie zullen wel moeten zorgen dat je een goed stalenros-repareerkit bij hebben + 
enkele nieuwe stalenrosbinnenbanden... Als je dit al mee hebt, zullen 'Straffe Mentos' 
en Ruben al zeer tevreden zijn, zij zullen het nodige verstand meebrengen! Zorg ook 
voor een goede verdeling van je materiaal m.b.v. stalenrosbakpacks waar je enkele 
slaapmutsen, wigwams, schapenvellen en dergelijke kan wegbergen... Vergeet ook zeker 
je stalenrosondergoed niet dragen voor traantjes te vermijden! 

Eenmaal je deze tocht overleefd hebt met de nodige hindernissen krijg je alvast enkele 
pluimen bij, maar spaar nog wat kracht voor de opzet van enkele wigwams! Eenmaal de 
jongere kerels uit onze stam arriveren, krijgen jullie wat meer rust, als je het verdiend hebt 
natuurlijk... Wat we rust noemen zullen jullie beleven als de 10 beste dagen van je leven! 
In deze 10 dagen zullen we jullie klaarstomen om in onze grootste stam te kunnen leven 
en boven aan de totempaal te komen. Hier is al een voorsmaakje voor degenen die onze 
loodzware opdrachten doorstaan.  
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Straffe Mentos en Straffe Notjes
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DE TE KENNEN LIEDJES OP KAMP 

 

 HET KERELSLIED (!) 
 
Kerels der Noordzee, Vikingsbloed, 
Schaart u vereend rond de vlag 
’t Gaat om uw kerstene Vlaamse diet 
Reedt u ten koene slag 
Harop ten strijd, Gij fiere jeugd 
Ten kamp voor God, ten kamp voor God!  
 
 

 HET AVONDLIED 
 
O Heer, d’avond is neergekomen 
De zonne zonk, het duister klom 
De winder doorruisen de bomen 
En verre sterren staan alom… 
Wij knielen neer om U te zingen 
In’t slapend woud, ons avondlied 
Wij danken U voor wat w’ontvingen 
En vragen: “Heer, verlaat ons niet” 
Knielen, knielen, knielen wij neder 
Door de stilte weerklinkt onze beê, 
Luist’rend, fluist’rend kruinen mee 
En sterren staan al teder… 
Geef ons Heer, zegen en rust en vree… 
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BEZOEKDAG 
 
Omdat 10 dagen zonder zoonlief toch wel erg lang kan zijn (voor de ouders uiteraard, 

zoonlief beleeft de tijd van zijn leven), bieden we iedereen de gelegenheid een kijkje te 

komen nemen op ons kamp. U hoort het goed, iedereen: mama, papa, broer (moeilijk, 

want die is mee op kamp), zus, opa, oma, liefje, tante, nonkel, … Dit is tevens de 

gelegenheid bij uitstek om deel 1 van de vuile was te halen, nog wat zakgeld toe te 

stoppen, … 

Onze bezoekdag zal plaats vinden op zondag 20 juli 2014. Gelieve er echter rekening 

mee te houden dat deze duurt van 14h00 tot 19h00 en, met het oog op een vlot verloop 

van de dag, deze uren te respecteren.  

Wat is bezoekdag wel?: dit is een dag waarop iedereen kan komen kijken hoe goed het 

wel loopt op kamp. We voorzien daarbij een lekkere maaltijd en vele drankjes voor jullie. 

Deze kan niet op voorhand betaald worden, maar slechts op bezoekdag zelf. Uiteraard 

hoeft deze maaltijd niet betaald te worden voor kampdeelnemers. Rond 15h00 sluit de 

bar een half uurtje en vragen we iedereen deel te nemen aan onze viering, geleid door 

onze Proost-Opperhoofd Louis Bruyland. Daarna trachten we de ambiance te garanderen 

met een traditioneel volleybaltoernooi (leiding tegen ouders) waarbij de leiding zoals 

steeds weer de vloer met jullie aanveegt. 

Wat is bezoekdag niet?: het is uiteraard niet de bedoeling dat zoonlief mee naar huis 

wordt gesmokkeld. De leuze van onze indianen luidt echter: “Samen uit, samen thuis”. 

Al vloeit er eens een traantje, die verdwijnen snel!! Komt er echter wel een einde aan 

kamp, om eender welke reden, laat dit dan onverwijld weten aan de betreffende 

banleiding! We vragen ook dat er gedurende de bezoekdag op de kampweide gebleven 

wordt, zodanig dat de leiding een overzicht kan behouden op haar gasten. Indien u toch 

even, om enige reden, de kampweide met zoonlief wens te verlaten (om hem wel nadien 

terug te brengen), doe dit dan onder geen beding zonder de (ban)leiding hiervan op de 

hoogte te hebben gebracht. 

 

Met het oog op het juist schatten van het aantal maaltijden, vragen we jullie op voorhand 

te laten weten met hoeveel eters per gast jullie zouden komen. Geen nood, we rekenen 

uiteraard wat te veel, zodat onverwittigde gasten geen honger hoeven te lijden. Maar 

tracht toch een zo correct mogelijk aantal eters te laten weten. 
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ROUTEBESCHRIJVING 

In deze moderne tijden heeft iedereen een g.p.s. maar ten tijde van de indianen was 

dat lang niet zo. toen werkten we nog met rooksignalen en kruimelrestjes. voor zij die 

graag eens de indiaan uithangen en de g.p.s. thuislaten, bieden wij dit 10-stappenplan 

aan: 

1. Stap in de wagen, zet de motor aan, doe je gordel om en rij de oprit af. 

2. Stop! Keer om, rij de oprit terug op en leg die g.p.s. terug binnen. 

3. Stap opnieuw in de wagen, zet de motor aan, doe je gordel om, rij de oprit af en 

rij richting E40. 

4. Voeg in op de E40 en volg deze tot je in Groot-Bijgaarden komt. na het 

tankstation neem je eerst rechts en dan meteen links, richting e411 

Namen/Luxemburg. niet via Brussel-Koekelberg en ook niet Bergen-Charleroi. 

5. Nu blijf je de ro/e19/e40 volgen tot het leonardkruispunt, waar je kiest voor de 

E411 namen/luxemburg. 

6. Eenmaal de E411 op blijf je deze volgen tot de afrit nummer 18: Marche/Courrière 

N4 

7. a) Ofwel: op de N4 beland, volg je deze richting N4: marche (-en-famenne). 

eenmaal aangekomen in Marche volg je centre en dan de N86 richting hotton. eenmaal in 
Hotton kies je de n833 (Rue Simon – Rue de la Roche) richting 

Rendeux (voor de brug met vlaggen naar rechts). dan rij je door Rendeux en volg 

je tot Marcourt. daar neem je het straatje links rechtover la piccola roccia (nadat 

je bakkerij l’Artisan de Saint-Thibaut bent gepasseerd) 

b) Ofwel blijf je de N4 volgen tot voorbij marche. de N4 wordt even de E46 en 

hierbij neem je afrit La-Roche (let op dit bord zit neig tussen de bomen verstopt, 

het is de eerste afrit na het bruine bord “waha anno 1050”). na de afrit volg je 
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verder de N888 richting La Roche (Rue de la Roche). deze blijf je zeer lang volgen tot de 
T-splitsing. hier kies je links (dat is de kant waar het tankstation 

staat) richting Rendeux/Marcourt. niet langer La-Roche volgen. eenmaal in 

marcourt sla je rechts af rechtover la piccola roccia. 

8. Nu ben je in Marcourt en rij je over het bruggetje aan de camping. na de brug 

draai je eventjes rechts (Rue des Martyrs) mee. Tot je op jouw rechterkant een lang smal 
baantje tegenkomt. Sla hier af en deze weg brengt u tot op ons kamp.  

9. Je parkeert je wagen op de aangegeven plaats door de seingever-leider. 

10. Je stapt uit en wacht tot de poort door ons geopend is. Vanaf dan ben je van harte 

welkom op ons kamp! 
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KAMPBESCHRIJVING 

 

Ergens in een klein dorpje, Marcourt genaamd, is de tijd al even blijven stilstaan. 
Zonder internet, telefoon, industrialisatie of revolutie, leven de Indianen daar nog 
steeds in gehele isolatie.. Maar de druk van buitenaf wordt steeds zwaarder en dus 
gaat KSA HERDERSEM de Indianen ter hulp snellen.. Vooraleer we kunnen 
vertrekken, dienen jullie wat over Marcourt te weten. Of het jullie eigenlijk interesseert 
is een grote vraag, maar het is best wel leuk voor de mama’s, papa’s, opa’s, oma’s, 
tantes en nonkels die een weekendje in de buurt plannen tijdens bezoekdag. 
 
Marcourt is zo klein dat je er zelfs niets over vindt op Wikipedia. De onder-de-eigen 
kerktoren levende Vlaming weet natuurlijk nog niet veel meer! De intelligente 
Herdersemnaar daarentegen die zijn wereld kent, weet uiteraard wel dat Rendeux een 
Luxemburgsegemeente is, die vroeger deel uitmaakte van het Prinsbisdom Luik, en 
op een boogscheut ligt van La-Roche-en-Ardenne. 
 
Bezoeklustigen die onze bezoekdag graag koppelen aan een weekendje in de streek, 
hebben heel wat mogelijkheden. Marcourt is echter te klein en te levenloos om een 

weekendje door te brengen. De eerste klasse 
bestemming daarentegen is La-Roche-en-
Ardenne. Een bruisend stadje waar je kan 
winkelen, gezellig dineren, de ruïne van La-
Roche bezoeken, met een treintje het stadje 
kan doorrijden of actief gaan kajakken op de 
Ourthe of wandelen naast de Ourthe. Qua 
slaapgelegenheid zijn er wel wat hostelletjes, 
hotelletjes, b&b’s en minstens één camping 
terug te vinden. Dit walhalla voor de Vlaamse 
toerist, ligtop een kleine 10km van onze 

kampplaats. Het welgekende Durbuy ligt slechts op een halfuurtje rijden van Marcourt 
en biedt zowat hetzelfde aanbod. 
 
In Rendeux zelf (de fusiegmeente) is er ook wel wat slaapgelegenheid te vinden, maar 
de toeristische attracties beperken zich hoofdzakelijk tot een handvol winkeltjes 
(bakker, slager, apotheek), een paar restaurantje/frituur en een onbegrijpbaar 
oorlogsmonument dat ook wel een glasbak zou kunnen zijn. Wel is Rendeux, net zoals 
alle dorpjes in de buurt, uitermate geschikt voor wie houdt van een stevige wandeling 
in de ongerepte natuur. 
 
Voor wie enkel nog een snelle hap verorbert voor het langskomen, is Marche-en-
Famenne zeker ook een aanrader die toch op de weg ligt. Het is een klein gezellig 
stadje op een halfuurtje afstand van Marcourt. Eet zeker niet te veel, want wij voorzien 
uiteraard eten tegen 17h00. 
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WAT NEMEN WE MEE? 
 
VOOR ALLE STAMMEN 

 
Mogen wij nogmaals vragen om alles duidelijk te naamtekenen. Verder vragen wij ook om er 
rekening mee te houden dat de kleren vuil kunnen worden! 
 

BIJ HET VERTREK BIJ EN AAN TE HEBBEN 
 Uniform: Hemd + sjaaltje (eventueel T-shirt) aandoen bij vertrek !! 
 Identiteitskaart, SIS-kaart, lidkaart 
 Zakdoekje om de traantjes van u moeke of lief te drogen  
 

SLAAPGERIEF 
 Veldbed of luchtmatras 
 Slaapzak 
 Pyama of nachtjapon 
 Eventueel slaapmuts, kussentje, teddybeerkes en nachttutters 
 

EETGERIEF 
 Gamel (of onbreekbaar bord), onbreekbare beker 
 Bestek: mes, vork, lepel 
 Afwassponsje; (2) of borsteltje en enkele (min. 3) keukenhanddoeken (voor eigen 

gebruik) 
 

KLEDIJ 
 laarzen, sportschoenen, watersletsjen/sandalen (crocques zijn niet zo handig is gebleken!), 

degelijke wandelschoenen, andere schoenen 
 Kousen: minstens 1 paar per dag! (16)  
 Voldoende ondergoed (16) 
 Voldoende T-shirts (20) 
 Lange (3) en korte broeken (4 desjter, 2 schoon, 1 jeans, 2 schone) 
 Enkele pull-overs (zeker ook een flees voor de warmte!) (4 desjter, 1 goeje, 3 flees) 
 Jas en regenkledij (met eventueel petje of muts) 
 Zakdoeken 
 

WASGERIEF 
 Toiletzak met: Tandenborstel, tandpasta, beker, zeep, shampoo, oorreinigers 
 Washandjes, handdoeken (één badhanddoek), wasspelden 
 

ALLERLEI 
 Reserveveters + veiligheidspeldjes (+/- 2) + wasknijpers + plastic zakken + 2 kapstokken 
 Zonnebrandolie, aftersun, zwembroek en badmuts 
 Pil- of zaklamp (met reserve batterijen!) 
 Linnen zak voor vuile en natte kleren 
 Rugzak voor tochten (hoe degelijker, hoe minder afzien, vooral voor de oudsten. En géén 

klein schoolrugzakje, minimum 25l.) 
 Drinkbus 
 Een beetje zakgeld voor drankjes en postkaarten 
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VOOR DE EERSTE TOT DE DERDE STAM (KN, JHN EN SN) 

 
 Patattenmesje 
 Zeer degelijke en grote rugzak voor het 24-urenspel en/of 2-daagse 
 Een kommeke en een dekseltje, + pannetje (liefst geen tefal maar lekker zwartgeblakerd) 
 Kaartje met uitleg tochttechnieken (indien nog in bezit zijnde) 
 Degelijk en goed tochtschoeisel! 
 Potlood, lat, gradenboog en passer (en denk maar niet dat de leiders het wel mee zullen 

hebben!) 
 Slaapmatje (want je wilt na een vermoeiende staptocht toch niet op de harde grond slapen 

?!) 
 1e STAM (SN) ONLY: 

 Degelijk geschouwde fiets (kader, stuur, remmen, trappers en 2 wielen) 
 Kapottefietsrepareerdoosje + reservebinnenband + passend sjoepapke + velopomp 

+ kennis om met dit alles aan uw ros te sleutelen. 
 Lunchpakket voor fietstocht, voldoende suikers en vetten (EPO is uit den boze) 
 Koersbroek is aangewezen ter bescherming van enkele belangrijke attributen 

(eventueel een dikke sappige biefstuk) 
 Drinkbus kan ook altijd van pas komen 
 Voor op de fiets hoef je enkel het essentieelste mee te nemen! Je moet dit zelf 

meesleuren dus beperk het gewicht en de hoeveelheid! Je valies gaat mee met de 
camion en moet je dus DINSDAG 1 JULI meebrengen naar het jeugdhuis! 

 Voor het vertrekuur en andere afspraken zal de leiding jullie nog inlichten. 
 

WAT WE NIET MEENEMEN OP KAMP (IEDEREEN) 
 

 Radio, walk- of disc-man, computerspellekes, … 
 Messen en ander scherp niet eet- of schel-gerei 
 GSM of andere vormen van mobiel telefoonschap 
 Sigaretten, drugs of alcoholische dranken 
 Snoep, chipkes, .. onze keuken is voortreffelijk genoeg 
 Geen medicatie zonder de leiding hiervan op de hoogte te brengen! 
 Slecht weer, gezaag, donderwolk-humeur,.. laten jullie het liefst ook thuis 
 
 Zaken als een oerdegelijk programma, uitgestrekte praries, kabbelende beekjes, 

vervelende muggen en dazen, lokaal wild en plaatselijk schoon, hoeven jullie ook niet 
mee te brengen, daar wij dit alles ginds al besteld hebben….  
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VERDERE VRAGEN/OPMERKINGEN? 

Jongknapen 

Vincent De Sutter Huon De Brucker Laurens Callebaut 
Opwijkse steenweg 17 
9310 Moorsel 
Tel: 0476/29.76.20 
e-mail: vincent@ksaherdersem.be  

Grote Baan 252 
9310 Herdersem 
Tel: 0497/23.85.63 
e-mail: huon@ksaherdersem.be 

Grote Baan 86 
9310 Herdersem 
Tel: 0476/99.91.57 
e-mail: laurens@ksaherdersem.be  

 

Topjongknapen 
Raoul Muylaert Haakon De Brucker Bram Stockman 
Achterstraat 47 
9310 Meldert 
Tel: 0470/56.82.70 
e-mail: raoul@ksaherdersem.be  

Grote Baan 252 
9310 Herdersem 
Tel: 0476/98.63.45 
e-mail: haakon@ksaherdersem.be 

Grote Baan 128 
9310 Herdersem 
Tel: 0491/04.09.88 
e-mail: bram@ksaherdersem.be  

 

Knapen 
Sep Roggeman Robbe Brisard Brian Roels 
Middenweg 21 
9310 Herdersem 
Tel: 0484/96.82.54 
e-mail: sep@ksaherdersem.be  

Kapelleommegang 40 
9310 Herdersem 
Tel: 0493/11.84.33 
e-mail: robbe@ksaherdersem.be  

Schrovestraat 52 
9280 Wieze 
Tel: 0478/81.89.82 
e-mail: brian@ksaherdersem.be  

 

Jonghernieuwers 
Wouter Van der Borght ( Hoofdleider) Niels Kielbaey 
Middenweg 25 
9310 Herdersem 
Tel: 0478/06.41.91 
e-mail: wouter@ksaherdersem.be 

Pee klakstraat 20 
9310 Moorsel 
Tel: 0499/73.21.14 
e-mail: niels@ksaherdersem.be  

 

Seiners 
Olivier Van der Jeught Ruben Melkebeeck 
Pontweg 97 
9310 Herdersem 
Tel: 0499/93.36.60 
e-mail: olivier@ksaherdersem.be  

Koekeroel 24 
9310 Herdersem 
Tel: 0499/18.25.24 
e-mail: ruben@ksaherdersem.be  

 


